Tobak och rökavvänjning
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Rökning är associerat med ökade medicinska risker, även för cancerpatienter (++).
Komplikationsrisken är större för rökare än ickerökare i samband med operation. Personer som
röker får mer bieffekter än ickerökare av såväl kemoterapi som strålbehandling. Mot denna
bakgrund ska alla cancerpatienter tillfrågas om tobaksbruk och informeras om dess risker. Alla
cancervårdande enheter bör ha rutiner för stöd till tobaksavvänjning (Socialstyrelsen, Nationella
riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011).
Effekten av rökstopp före behandling är bäst studerat hos patienter med lungcancer och head-andneckcancer. Fortsatt rökning associeras med ökad risk för dödlighet av alla orsaker samt ökad risk för
tumörrecidiv hos patienter med icke-småcellig lungcancer i tidigt sjukdomsstadium samt ökad risk för
dödlighet av alla orsaker och ökad risk för utveckling av sekundära primärtumörer hos patienter med
småcellig lungcancer med begränsad sjukdom, jämfört med patienter som slutat röka i samband med
cancerdiagnosen (++). Patienter med head-and-neckcancer som röker i samband med strålbehandling har
sämre överlevnad, lokoregional kontroll och sjukdomsfri överlevnad jämfört med patienter som slutar
röka före strålbehandling (++).
För alla cancerpatienter leder rökning till ökad dödlighet av alla orsaker, ökad cancerspecifik dödlighet
samt ökad risk för sekundär primär cancer. Rökstopp förbättrar prognosen för patienter med cancer.
Det finns idag inte tillräckligt med evidens för att e-cigaretter är en effektiv och patientsäker
rökavvänjningsmetod. Användandet av e-cigaretter kan därmed inte rekommenderas.
Cancerpatienter som är rökare ska rekommenderas att sluta röka. Organiserad rökavvänjning ledd av
utbildad personal har effekt, och cancervårdteamet ska ha kunskaper om vart patienten kan
remitteras/hänvisas för rökavvänjning. Såväl många enheter inom primärvården som flera av sjukhusen
har rökavvänjningsenheter.
Länk:
http://www.vgregion.se/tobaksavvanjning
http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Halsa/Alkohol-och-tobak/Hjalp-att-sluta-roka/
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